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#SUKSESET E FËMIJËVE TË FAMILJES SË SHSSH 

#DITA E PARË E SHKOLLËS  

Dita e parë e shkollës është një moment shumë i 

rëndësishëm për të gjithë fëmijët. Drejtoresha e 

Përgjithshme e Shërbimit Social Shtetëror, znj. Reme 

Xholi, shoqëroi fëmijët e familjes së madhe të Zyber 

Hallullit në këtë ditë të dashur të tyre. 

Me urimin për nisjen e ditës së parë të shkollës, Melisa 

dhe Danieli hodhën hapat e para në rrugën e gjatë e të 

bukur të dijes.  

Urime kalamaja dhe mbusheni çantën plot me nota të 

shkëlqyera  

Ju prezantojmë me Valentinën, vajzën e shkëlqyer të 

Shtëpisë së të Rinjve 16-18 vjeç Shkodër, e cila është 

padyshim shëmbëlltyra e një pune të jashtëzakonshme që 

bëhet në institucionet tona të përkujdesit shoqëror.  

Valentina ndjek arsimimin profesional në drejtimin 

“Përpunim druri” dhe aktualisht është simbol i 

promovimit të arsimit profesional në Rrugët e Shkodrës 

 

Jo vetëm Valentina, por edhe djemtë dhe vajzat e tjera të 

shtëpisë sonë kanë zgjedhur arsimin profesional, si një 

mundësi e shkëlqyer për t’u integruar lehtësisht në tregun 

e punës! 

https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/ased?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/shssh?source=feed_text
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#DREJTORIA E KONTROLLIT TË PAGESAVE TË NE DHE PAK 

Gjatë muajit Shtator 2022 është ndjekur ecuria e 

skemës së NE në nivel kombëtar dhe dinamika e 

NE. Ka përfunduar vendimmarrja për disa prej 

DRSHSSH dhe është në proces për disa të tjera.  

Është përfunduar dhe hedhur në sistem raporti 

përfundimtar për DRSHSSH Vlorë dhe Bashkinë 

Delvinë.  

Janë ndjekur dhe monitoruar grupet rajonale lidhur 

me integrimin në punë të anëtarëve madhorë të 

familjeve me NE. 

 

 
#DREJTORIA E SHËRBIMEVE SOCIALE  

Gjatë muajit Shtator 2022 në Drejtorinë e Shërbimeve 

Sociale janë mbledhur komisionet për pranimet në 

institucionet e përkujdesit shoqëror. Janë sistemuar në 

institucione 2 fëmijë, 22 të moshuar, 3 PAK dhe janë 

transferuar 16 fëmijë dhe 1 i moshuar. 

 

Është mbledhur komisioni për statusin e jetimit, ku janë 

vlerësuar 39 raste dhe kanë përfituar këtë status 36 prej 

tyre.  

 

Janë kryer monitorime në IPSH e Qarkut Vlorë dhe 

Korçë, për të cilat janë zbardhur raportet dhe lënë 

rekomandimet përkatëse.  
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